
CONSILIUL LOCAL AL COMUNBI POIANA TEIULUI
Nr.5802 din 02.09.2013

PROCES VERBAL
lncheiat astazi 30.08.2013 in sedinta extraordinara a Consiliului local

al comunei Poiana Teiului

In conformitate cu prevederile ar1.38 alin.(2) si (3) si ale ar1.1l5 alin(1)
lit."a"din Legea administratiei publice locale nr.2 1 5/2001, republicata,clr
rnodificarile si cornpletarile ulterioare prin Dispozitia nr. 139 din
26.08.2013,Primarul a convocat Consiliul local al comunei Poiana Teiului,
consilierii fiind invitati la sedinta.

La sedinta sint prezenti d-nul Primar Biia Petru,d-na viceprimar Ancuta
Ana in calitate de consilier local,secretarul comunei d-nul Alecu Andries si
urmatorii consilieri alesi aflati in functie dupa cum urmeaza:

L Gavrilut Constantin
2. Alungulesei Vasile
3. Tanase Gligore
4. Raschitor Ioan
5. Farcasanu Ion
6. Cristea Vasile

7. Vatamanu Cristian
8. Punga Vasile-Dorel

9. Ancuta Ana
10.Girbea Dumitru
I 1 .Pavaleanu Vasile

12. Rusu Mihai
l,ipsesc motivat d-nii consilieri llas Lucian,Chirila Silviu-Ciprian si d-na

Gheorghiu Viorica pentru motive de serviciu care nu sufera aminare.
La sedinta mai participa d-nul profesor pensionar Scripcaru Paul,d-nul

Cadere Gheorghe ambii din satul Piriui Fagului,un grup de cetateni in virsta
din satul Petru Voda,iar d-nul secretar Andries Alecu arata ca intrucit la
sedinta pafticipa un numar de 12(doisprezece) consilieri aflati in functie din
totalul de l5(cinsprezece),sedinta este legal constituita si se pot incepc
lucrarile,lapt pentru care va trebui ca din randurile d-nilor consilieri prezenti
la lucrarile sedintei sa fie desemnat un presedinle de sedinta pentru o noua
perioada de trei luni de zile,la care d-nul consilier Girbea Dumitru propune
pe d-nul consilier Rusu Mihai,propunere aprobata de toti consilierii prczenti
la lucrarile sedintei in nurnar de l2(doisprezece),adoptandu-se in acest sens

I{otararea nr.45 I 20 1 3.

D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul
verbal din data de 26.07.2013,frind supus votului, procesul verbal a fost
aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei in numar de

12(doisprezece),dupa care d-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta prezinta



proiectul ordinei de zi conform dispozitiei nr. 139 din 26.08.2013,care se

compune din urmatoarele puncte,dupa cum urmeaza:
1 .Alegerea Presedintelui de sedinta;
2.Proiect de hotarare privind solicitarea de garantie a avansului din

partea Fondului de Garantare a Creditului Rural;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului"Modernizare drumuri

forestiere cornuna Poiana Teiuluijudetul Neamt"precum si a altor masuri
necesare implernentarii acestuia;

4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local de venituri si
cheltuieli si bugetul la activitatile autofinantate al comunei Poiana
Teiului,pentru anul 20 1 3;

5.Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor
domeniului pubtic al comunei Poiana Teiuluijudetul Neamt,,atestat prin
H.G.nr. 1356/2001 ,(anexa nr.50),rnodificata si completata prin
H.G.nr.65612007;

6.Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Pafieneriat intre
comuna Poiana Teiului si Asociatia Producatorilor Montani-Poiana
Teiului,cu scopul la implementarea componentei sociale in cadrul
proiectului integrat la nivelul comunei.

D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de zi
in forma propusa,care a fost aprobata de toti consilierii prezenti la lucrarile
sedintei in numar de l2(doisprezece),dupa care d-nul Rusu Mihai-presedinte
de sedinta supune dezbaterii Consiliului local proiectul de hotarare de lanr.2
privind solicitarea de garantie a avansului din partea Fondului de Garantare
a Creditului Rural.

Comisiile de specialitate nr.1
si propun adoptarea acestuia.

D-nul Primar intervine si
accesarii Fondului de Garantare
pe raza comunei noastre.

D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune ia vot proiectul de
hotarare initiat care a fost aprobat de toti consilieri prezenti la iucrarile
sedintei in numar de 12(doisprezece).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.4612013 a Consiliului.

D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotarare de la punctul nr.3 privind aprobarea valorii
investitiei aferente proiectului"Modernizare drumuri forestiere comuna
Poiana Teiuluijudetul Neamt",precurn si a altor masuri necesare
implementarii acestuia.

si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare

da lamurili suplimentare asupra necesitatii
in vederea demararii proiectelor actuale de



Comisiile de specialitate nr.lsi 3 au avizat favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia.
D-nul consilier Punga Vasile-Dorel,intervine si solicita d-nului

Primar,inlbrmatii suplirnentare asupra acestui proiect de hotarare,la care d-
nul Primar,intervine si prezinta d-nilor consilieri importanta adoptarii acestui
proiect de hotarare care are legatura cu proiectul de hotarare de la punctul
nr.2.

D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 12(doisprezece) consilieri
prezenti Ia lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.47 12013 a Consiiiului.
D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

local proiectul de hotarare de la punctul nr'.4,privind rectificarea bugetului
local de venituri si cheltuieli si bugetul la activitatile autofinantate al
comunei Poiana Teiului,pentru anul 2013.

Comisiile de specialitate nr.l,Z st 3 avizeaza favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarca acestuia.

D-nul Prirnar-intervine si infbrmeaza asupra rectificarii bugetului
local de venituri si cheltuieli la rubrica salarii pentru invatamint.

D-na viceprimal Ancuta Ana-intervine si informeaza asupra

necesarului de fonduri in vederea reactivarii echipei de fotbal a cotnunei
Poiana'Ieiu1ui.

D-nul Rusu Mihai-intervine si reaminteste d-nului Primar ca in
sedinta trecuta s-a solicitat un raport la activitatile autofinnatate,cu precadere

la desfacerea masei lemnoase.
In continuare dupa o serie de discutii pro si contra rectificarii

bugetului la activitatile autohnantate,de comun acord se stabileste

diminuarea sumei prevazute pentru P.U.G.-ui comunei cu suma de 10.000

lei necesara rectificarii echipei de fotbal.
D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile
sedintei in numar de 12(doisprezece).

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta

Hotararea nr.4812013 a Consiliului.
D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului

Local proiectul de hotarare de la punctul nr.5 privind modificarea
inventarului bunulilor domeniului public al comunei Poiana Teiuluijudetul
Neamt atestata prin H.G.nr.l356l200l(anexa 50) modificata si completata
prin H.G.nr.65012007.



Comisiile de specialitae nr.l si 3 avizeaza favorabil proiectul de

hotarare si propun adoptarea acestuia.
D-nul Primar-intervine si lamureste pe d-nii consilieri asupra

necesitatii adoptarii acestui proiect de hotarare.
D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 12(doisprezece) consilieri
prezenti la lucrarile sedinter.

Cu privire la aprobarea proiectului mentionat se adopta Hotararea
nr.49 120 13 a Consiiiului.

D-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotarare de la punctul nr. 6 privind aprobarea Acordului
de Pafteneriat intre comuna Poiana Teiului si Asociatia Producatorilor
Montani-Poiana Teiului cu scopul la implerrentarea componentei sociale in
cadrul proiectului integrat 1a nivelul comunei.

Comisiile de specialitate nr.l si 3 at avizat favorabil proiectul de
hotarare si propun adoptarea acestuia.

D-nul primar Biia Petru intervine si arata necesitatea adoptarii acestui
proiect de hotarare in vederea bunei derulari a proiectului pe masura 322.

D-nul consilier I{usu Mihai-intervine si solicita informatii
suplimentare asupra functionarii afterschool-ului.

D-nul Rusu Mihai -presedinte de sedinta supune la vot proiectul de

hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 12(doisprezece) consilieri
prezenti la lucrarile sedintei.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.5012073 a Consiliului,dupa care se trece la rubrica de intrebali
si interpelari,la care d-nul consilier -fanase Grigore sugereaza ca in sediul
scolii din satul Savinesti sa fie infiintat muzeul geologic propus de d-nul
profesor Scripcaru Paul.

D-nul consilier Raschitor Ioan,sugereaza ca sa fie initiat un proiect de

hotarare in acest sens care sa fie pus in discutie in cadrul Consiliului
profesoral.

D-nul profesor pensionar Scripcaru Paul,remarca initiativa d-nilor
consilieri si arata ca ar fi primul muzeu de marca din mediul rural in acest

domeniu.
D-nul consilier Tanase Grigore solicita d-nului Primar si d-nei

Viceprimar balastrarea drumurilor comunale pana la venirea anotimpului
friguros.

D-nul consilier Punga Vasile-Dorel solicita d-nului consilier
Vatamanu Cristian,ca in calitatea de director coordonator sa prezinte situatia
in care se afla scolile din comuna inainte de inceperea anului scolar.



D-nul consilier Farcasanu Ion,intervine si solicita sa fie verificata
presiunea ia apa potabila precum si gasirea unor solutii in vederea amenajarii
unor refugii pe drumul nou construit in satul Piriul Fagului.

D-nul consilier Pavaleanu Vasile,solicita d-nului Primar gasirea unei
solutiii in vederea amenajarii trecerii peste paraul Coroiu in zona bisericii
pana la venirea iernii.

D-nul consilier Girbea Dumitru solicita deaserneni remedierea
captarilor de apa din zona Cornu,apa fiind adeseori nepotabila.

D-nul Cadere Gheorghe,cetatean din satul Piriul Fagului solicita d-
nului consilier Alungulesei Vasile,informatii privind actiunea de confiscare
masa lemnoasa.

D-nul consilier Vatamanu Cristian,solicita in calitate de director
coordonator sprijin in vederea balastrarii suprafetelor din curtea scolilor
acolo unde se impune.

D-nul Girbea Dumitru,ridica problema evidentei cererilor de marcare
in proprietati precum si procedura actuala ca fiind greoaie.

D-nul consilier Alungulesei Vasile,informeaza as;)pra conditiilor care

trebuie implinite pentru marcare in proprietati conform normelor legale
stabilite de forurile superioare,dupa care nemaifiind si alte probleme
imporlante de discutat,d-nul Rusu Mihai-presedinte de sedinta declara
lucrarile inchise.

PROCESUL VERBAL SE SEMNEAZADEZ
D-nul RUSU MIHAI - Presedinte de sedinta;
D-nul ANDRIES ALECU- Secretarul comunei.


